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Lengyelországi útjaink elsősorban Dél- Délkelet-Lengyelországba vezettek. Ez természetes 
is, hiszen ezek a területek mutatják a legtöbb magyar vonatkozást, legközelebb estek a 
Trianon előtti Magyarországhoz.  
Most is ide szervezzük az utat: a tavalyi galíciai, és az azt megelőző kirándulási célpontok 
közé. Még egybeesés is van, de fontossága miatt nem kihagyható az ószandeci program.  (És 
többen nem is voltak Ószandecben.) 
Az út során ismét Szent Kinga, Balassi Bálint és az I. világháború lesz elsősorban a magyar 
vonatkozás, de számtalan szép, nem magyar kapcsolatú helyet is megtekintünk. 
Ez egyáltalán nem a végleges program, inkább csak egy „kedvcsináló”,  felmérés, van-e, 
lesz-e elég jelentkező az útra. 

Nowy Sacz (Újszandec)  
lesz a „központunk”, innen megyünk majd csillagtúraszerűen.  
A mintegy 50 ezres városka is a magyar kereskedelemnek köszönhette erősségét, itt 
cserélődött ki a magyar nyersvas és a lengyel só. A lengyel gótika egyik központja is volt, 
melyet a Gótikus Ház is bizonyít, ahol a Helytörténeti Múzeum is helyet kapott. 
Természetesen a Rynek (Főtér) és a Városháza és a Sztaroszta-vár is megtekinthető lesz: 

   
 
 
 
 
 



Stary Sacz (Ószandec) már ismert előttünk, 

  de most sem hagyhatjuk ki, hiszen Szent 
Kinga, IV. Béla királyunk lánya, egyik közös szentünk itt alapította a Klarissza rend 

                        
kolostorát, itt is nyugszanak hamvai.  
 
A Roznówi mesterséges tavat  

  néhány évvel ezelőtt, a tarnówi út során körbejártuk 
már (szerintem sokan nem is emlékeznek rá!), most is megtesszük ezt. A Dunajec folyó vizét 

felduzzasztó  tó elsősorban a vízi sportok kedvelőinek 
kedvez, de látnivalónak sem utolsó a duzzasztógát,  
vagy a névadó Roznów városka  



vármaradványa.  
 
Ugyancsak megnézzük Tropsztyn várát 

                         Czchów várának 
bástyatornyát.  
Érdekességeket kínál Lipnica Murowana városka 

                       
amely szintén része volt a Magyarországra vezető kereskedelmi útnak. Fatemploma is 
nevezetes. 
„Vártúránk” során a legfontosabb célpont lesz Debno vára, 

, a  mely 1590-ben 
vendégül látta Balassi Bálintot is. A Wesselényi Ferenc által is birtokolt várban Balassi-



emlékkiállítást is megnézhetünk. ( A helység nem összekeverendő a templomáról híres 
Debnoval, ahol már jártunk kétszer is.) 
 
Fölkeressük Nowy Wisniczet, illetve a Stary Wisniczben található barokk várkastélyt 

is.     
 
2014-ben lesz az I. világháború kitörésének 100. évfordulója. Erre is emlékezve fölkeressük 
a limanowai magyar katonai temetőt is. 

    
 
Természetesen most is készülünk meglepetésekkel, Molnár Imre tanácsait is meghallgatjuk, 
kapcsolatait is hasznosítjuk. 
Felvidéken át mindenképpen meg fogunk állni valamelyik városkában (pl. az ólublói várnál, 
esetleg Poprádon) de ez függ az útvonaltól, amit az autóbusz-tulajdonossal kell egyezteni. A 
Magas-Tátrát szeretném mindenképpen érinteni – legalább látnivalóként! 
Az ár kb. megegyezik a tavalyival, bár még nincs kész a kalkuláció, hiszen az erősen függ a 
résztvevők számától.  A tagoknak 11 000 Ft-ot, nem tagoknak 13000 Ft-ot, valamint 420 
Zlotyt kellett 2013-ban fizetni. (De az út végén vissza is adtunk 50 Zlotyt.)  
 
A többi feltétel hasonló lesz (indulás, érkezés, ellátás). És persze nyitott szívek, lelkek 
szükségeltetnek – mint mindig. 
 
Diósd, 2013. november 15. 
         Bazsóné Megyes Klára 


