Programjavaslat, kedvcsináló a 2015. évi lengyelországi kirándulásunkhoz
(2015. aug. 6-9.)
Eddigi lengyelországi útjaink során végigjártuk Kis-Lengyelország (Malopolska), illetve Galícia
legtöbb nevezetességét, a magyar vonatkozásúakra pedig kiemelten figyeltünk.
Most egy kicsit más jellegű, a magyar történelmi kapcsolatokat kevésbé fölmutató területre
invitállak.
Krakkótól északnyugatra, de nem nagy távolságra lenne a csillagtúra központja, mégpedig az Ojcówi
Nemzeti Parkban, környékén. De délnyugatra is kitekintünk majd egy kicsit…
Az Ojców-i Nemzeti Park Krakkótól mindössze 30 km-re található és bár a lengyel nemzeti parkok
közül a legkisebb, mégis rendkívül gazdag geológiai, természeti és kulturális értékekben. (az
Aggteleki Karszthoz hasonlítható) Kivételes sziklaformákat, barlangokat, régi építményeket, várakat
rejt. ÉNY-i kijáratánál található a Pieskowa Skala kastély (Kis-Kutya Szikla-kastély),

nem tőle messze található egy 30 m magas buzogány alakú szikla, ez a Herkules buzogánya.

A kastély az egyik legszebb reneszánsz kastély Lengyelországban,
történetének magyar vonatkozása csupán annyi, hogy Nagy Lajos királyunk újíttatta föl, úgy adta át
lengyel nemesi családnak. Gyönyörű a kastélykertje,

de a művészettörténeti kiállítása is a waweli múzeum kiállításával vetekszik.

Lehetőség szerint fölkeressük az ojcówi várat

,
de a természetvédelmi területen mód lesz sétálni, a sziklaképződményekben gyönyörködni.

Az ojcówi Nemzeti Parktól kicsit északabbra kezdődik az ún. Sasfészek-útvonal, mely
Lengyelország délnyugati végvárrendszere volt. Itt, az olkuszi térségben Rabsztyn

és Ogrodzieniec várát

néznénk meg.
Ogrodzieniec a legnagyobb lengyel várrom, festői kilátással, és – nagy valószínűséggel – hatalmas
tömeggel! Ugyanis mindenféle programokkal csábítják a látogatókat, középkori várjátékok,
fesztiválok, találkozók egyikének lehetünk részesei. Érdekesség, hogy a közeli várak makettjei is
megtekinthetőek itt.

Délnyugati irányban fölkeressük a Kalwaria Zebrzydowska nevű kegyhelyet, a lengyel
Jeruzsálemet, amely a második legnagyobb zarándokhely Lengyelországban.

Az itt található bencés kolostor és a hozzátartozó díszpark a Világörökség része, a kálvária Európa
egyik legszebb kálváriája.
Nem messze innen található Wadowice, a lengyel pápa szülővárosa, megnézhetjük azt a templomot,
ahol keresztelték az 1920-ban született Karol Wojtilát.

Mindemellett – ha időnk engedi – bekukkantunk Krakkóba is, de ezt nem ígérem.
Az utazási útvonaltól függően javaslom majd a felvidéki programot. Miután mindenképpen meg kell
állnunk kicsit hosszabb időre, terveim szerint Besztercebányán egy rövid városnézést iktatnánk be,
illetve a főút mellett lévő orawkai templomot látogatnánk meg. Utóbbit sokan láttuk már, de nem
lehet elégszer megnézni ezt a gyönyörű, magyar vonatkozású fatemplomot. Miután útba esik a
zólyomi vár is, ha a parkolás lehetővé teszi, ezt is megnéznék.

