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Krakkó mindenkiben nagyon pozitív élményeket hagyott, látva a lengyelek kultúra és 

művészetek iránti érzékenységét, fájó szívvel hagytuk el a várost és az országot, és azt hiszem, 

nem vagyok egyedül az érzéssel, hogy ide még sokan és többször is vissza fogunk jönni.  

Komlódi Judit 

képzőművész-művész tanár 

Hétfőn reggel ¾ 5-kor indultunk a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnázium elől 82 fő tanulóval, 12 fő tanár kíséretében.  

 

Az Auschwitzi koncentrációs tábor emlék-helyére 15.40-re érkeztünk meg, amelynek 

megtekintését egy részletes, biztonsági előírásnak megfelelő ellenőrzés előzött meg. Az angol 

nyelvű tárlatvezetés kisebb, 23-25 fős csoportokra osztva történt, a fordításban angol 

nyelvtanáraink segítettek. Diákjaink rendkívül fegyelmezetten, a hely szellemének kijáró 

tisztelettel és megrendüléssel viselkedtek. 

 

Auschwitz I., az eredeti koncentrációs tábor volt, amely az adminisztratív központ szerepét 

töltötte be az egész komplexum számára. Döbbenetes érzés volt látni a német precizitással, 

racionalitással megtervezett vörös téglaépületek rideg sorát, ahol oly sok ember lelte halálát. 

Az auschwitzi bejárati kapu felett a hírhedt „Arbeit macht frei” vagyis „A munka szabaddá 

tesz” feliratot meglátva, azonnal rossz érzés fogja el az embert. Sokat beszélgettünk a diákokkal 

egy ilyen kilátástalan helyzetben, lehet-e bármit is tenni. A blokkoknak nevezett épületekbe is 

bevezetett bennünket a tárlatvezető, ahol a rengeteg áldozat léptei által lekoptatott 



lépcsőfokokon jártuk be a különböző helyiségeket, láttuk a kisebb dombnyi levágott emberi 

hajat, a nagy kupac gyerekcipőt, akiknek a tulajdonosai a gázkamrában végezték. A halálgyár 

kifejezés más súlyt kapott a diákok szemében, ezt ők maguk megfogalmazták. 

Auschwitz után a saját buszainkkal átmentünk az egykori fő megsemmisítő központba, 

Birkenauba, amely jóval nagyobb területen helyezkedik el. Aki ide bekerült nem került ki élve. 

Már lemenőben volt a nap, így a látvány még sokkolóbb volt, mert amerre a szemünk ellátott 

hosszú fa barakkok sorakoztak, szabályos és rideg elrendezésben. 

   

Egykor volt külön magyar, lengyel, orosz stb. barakk... Bemehettünk ezekbe a fa épületekbe, 

amelyek télen rendkívül hidegek, nyáron pedig elviselhetetlenül melegek voltak. Mindenki 

egyet értett abban, hogy ezt a helyet látni, érezni kellett, hogy sose felejtsük, hogy ez újra ne 

történhessen meg. 

Ezután buszba ülve Krakkóba indultunk szálláshelyünkre, az Ibis Budget Szállodába. A 

szállás elfoglalása után 9 órakor vacsoráztunk a szálloda éttermében, ahol minden nap rendkívül 

kiadós, mégis könnyű vacsorákat ettünk.  

Kedd reggel korán kellett kelni, mert 95 ember reggeli után azonnal indultunk gyalogosan 

város-nézésre. A fő cél délelőttre a Zsidó negyed és a Mocak Kortárs Művészeti Múzeum volt. 

Krakkó főtere a Rynek Glowny felé vettük az irányt, útba ejtve a Barbekán őrtornyait, ami 

valamikor a koronázási útvonalra esett. Átmentünk a kőből épült gótikus Szent Flórián-kapun, 

amely régi formájában fennmaradt és mára a város egyik szimbólumává vált. Nevét a város 

védőszentjéről, Szent Flóriánról kapta. 



      

Útközben is volt lehetőségünk megcsodálni a változatos krakkói építészetet, ahol egyszerre van 

jelen a történelmi múlt, a jelen és jövő építészetének, térkialakításának designja. Rengeteg 

fotózott mindenki, ezért kicsit lassan, néha nagyobb leszakadásokkal haladtunk. A városra 

jellemző, hogy rengeteg kiszélesedő tere, utcája van, amitől nem éreztük zsúfoltnak, hanem 

éppen megfelelő léptékűnek. Jó volt látni a rengeteg plakátot sokszor fal nagyságú méretekben, 

amely mindig valami kulturális eseményt hirdetettek. 

 

A Rynek Glowny főtér nem hiába Európa egyik legszebb tere, ahol gyönyörű épületek 

sorakoznak, többek között a Mária-templom, a Szent Adalbert templom és a Posztócsarnok. 

Ezeket délután volt időnk jobban megcsodálni, mert délelőtt csak rövid időre álltunk meg 

nézelődni. 



 

11 óra körül érkeztünk meg a Plac Nowy térre, ami a régi zsidó negyednek egy központi 

része, innen ágaznak el a környező kis utcák, ahol nagyon sok a látnivaló. Kazimierz Krakkó 

különleges hangulatú negyede az óvárostól délre, ahol évszázadokon át keveredett a zsidó és 

keresztény kultúra, amelynek nosztalgikus bája ma is magával ragadja az embert. Ezen a részen 

kisebb csoportokban járhatta be mindenki a negyedet.  

 

Az egykori zsidó negyed a háborút követően és a kommunizmus éveiben elhanyagolt, elhagyott 

városrész lett. 1988 óta rendezik meg Kazimierzben a Zsidó Kulturális Fesztivált, ami Steven 

Spielberg 1993-ban forgatott, Schindler listája című filmje mellett jelentősen hozzájárult ahhoz, 

hogy a városrész újra a figyelem középpontjába került. Bár a házak jó része még most is 

elkeserítően lepusztult állapotban van, a városfejlesztésnek köszönhetően az épületek felújítása 

elkezdődött és az elmúlt egy-két évtizedben Kazimierz jelenős átalakuláson esett át. Míg 

korábban inkább csak egy rossz hírű környék volt, ma már múzeumok, kávézók és éttermek, 

galériák tucatjai működnek a turisták és a helyiek nagy örömére. 



 

A negyed a fiatalok kedvenc helye, ami látszik a számtalan érdekes falfestményen, grafikán. 

Beszélgettünk helyi lengyel fiatalokkal, akik elmondták, hogy ez az éjszakai élet egyik 

központja. Megtudtuk, hogy évente több ezer zsidó leszármazott látogat ide a világ minden 

tájáról, hogy ősei és a történelem emlékeit felidézze.  Kicsit rövid volt az az 1 óra, hogy mindent 

megnézzünk, de mégis élményekkel telve érkezett vissza mindenki a térre. Különösen 

szimpatikus volt számunkra a rengeteg falfestmény, graffiti, amelyek a negyed egy-egy falát 

díszítik. A legtöbb felkérésre, legálisan készült alkotás volt. Nagyon sok művészeti portékát 

árusító boltocskával találkoztunk, jó volt nézni, ahogyan színesítik jelenlétükkel a várost.  

   

Ezután a Mocak Kortárs Múzeum felé indultunk el, ezért átmentünk a Powstańców Śląskich 

hídon, ahol a Visztula folyó mentén rengeteg építkezést láttunk, nagyon jó összhangban 

keveredtek a régi és új épületek.  



 

A Mocak külső megjelenésében is hordozza a kortárs művészeti jelleget, jópofa építészeti 

megoldásokkal, változatos mégis egységes anyaghasználattal, hatalmas tükröződő felületi 

játékokkal.  

      

12.30-kor csoportokra bontva mentünk be az angol nyelvű tárlatvezetésre, ahol nagyon sok 

információt kaptunk az aktuális kiállításokról. Az épület térelrendezése lenyűgöző volt, mert 

egyszerre tudott monumentális és intim lenni.  

A kiállítások tagolt terekben voltak, így folyamatosan változott a tér-élmény, a kiállítás jellege 

és hangulata. Az első kiállítás egy lengyel szobrászművész Karl Krzysztof M. Bednarski 

életmű anyaga volt, Karl Marx vs Moby Dick címmel, ahol jó példát láthattak a diákok az 

ugyanannak a témának a sok oldalról való körbejárására, a változatos anyaghasználatra. A 

második térben hatalmas méretű hiperrealista festményeket láthattunk, a Muntean/Rosenblum 

festő párostól, az épület alsó szintjén elhelyezkedő harmadik térben pedig, egy válogatott 

gyűjteményes anyagot néztünk meg, ami főleg objektekből, installációkból, videó art 

munkákból állt. Ez a kiállítás tett a legnagyobb hatást a diákokra, mert a munkák groteszkek, 

viccesek, elgondolkoztatóak voltak, nagyon igényes kivitelezéssel, komplett berendezett 

terekkel, ahová bárki leülhetett, interaktív részekkel, amelyeket használni lehetett. Nagyon 



gyorsan elszállt az a két óra, amelyet itt töltöttünk. A Visztula parton sétálva közelítettük meg 

a Biala Rosa éttermet, ahol 15 órakor ízletes, könnyű mégis tápláló ételekből álló ebédet 

fogyasztottunk el. 

Ebéd után a belvárosban megnéztük a Wavel kastélyt. Az épület-komplexumot bástyarendszer, 

várfalak veszik körül. Az épületek, építmények többsége a középkorban illetve a reneszánsz 

korban épült. Külső várfalai jellegzetes vörös téglából készültek, amely méltóságteljes látványt 

nyújtanak a Visztula partján. Körbejártuk a várat, megnéztük a kastélyt is, amelynek építészetét 

a sorban egymás után jövő királyok mindig valamivel kiegészítették. 

 

Ezután lesétáltunk újra a főtérre, ahol körbejártuk a Posztócsarnokot, a környező kis utcákat. 

Krakkó különösen szép esti fényekben, csalogató éttermekkel, kávézókkal.  

 

Közel háromórányi nézelődés után tértünk vissza vacsorázni esete a szállodába. 

Szerdán korai reggelivel kezdtünk 8 órakor, majd a szállodából kijelentkeztünk, 

poggyászainkat a buszokba pakoltuk be. A délelőtti program egyrészt a Rynek Glowny alatt 

található Földalatti múzeum megtekintése, illetve ezzel párhuzamosan a Zespół 

Państwowych Szkół Plastycznych (Mlaskotów 6, 30-117 Kraków, tel./fax +48 12 422 07 94, 

tel. +48 12 421 65 00, e-mail: sekretariat@zpspkrakow.edu.pl) testvériskola meglátogatása 

volt. 

mailto:sekretariat@zpspkrakow.edu.pl


 

Olyan oktatási intézményt választottunk ki a látogatásunk célpontjául, amellyel hatékonyan 

együtt tud majd működni a jövőben úgy, hogy az mindkét fél érdekeit szolgálja szakmai 

szempontból és úgy, hogy az iskolák diákjai eszmét cserélhessenek, a művészet különböző 

területein hatékonyan együttműködjenek, és közös projekteken dolgozhassanak a lehető 

legkreatívabb és legkooperatívabb módon. 

Małgorzata Hołówka igazgatónő fogadta a delegációnkat, majd részletes ismertetőt tartott az 

intézményükről. Megtudtuk, hogy magas szinten oktatják a művészeti tantárgyakat: a 

festészetet, grafikát és a szobrászatot. Céljuk között szerepel egy olyan partnerintézménnyel 

kiépíteni együttműködést, ahol szintén magas színvonalon működik a művészeti képzés.  

 

A körbejárás során lehetőségünk nyílt arra, hogy bekukkantsunk a tantermekbe és néhány perc 

erejéig beleláthassunk a tanórákba. Láthattunk irodalom-, festészet-, szobrászat-, 

művészettörténet- és alkalmazott grafika órát is. A tantermek jól felszereltek, tágasak, világosak 

a hatalmas ablakoknak köszönhetően. Az informatika tantermekben a legmodernebb technika 

biztosítja a minél több ismeret megszerzését és a vizsgákra való felkészülést. 



  

  

A földszinti folyosón diákjaik munkáiból vannak állandó kiállítások. A legtehetségesebb 

diákok munkáiból Krakkó múzeumaiban és kiállító termeiben is rendszeresen szerveznek 

kiállításokat. Ebben is hasonlít a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

a lengyel intézményhez, mert a mi diákjainknak is rendszeresen biztosítunk lehetőséget arra, 

hogy megmutathassák tehetségüket. 

A körbejárás előtt intézményünk táncpedagógusa, Puskás László diákjaival magyar néptáncot 

mutatott be, amely hatalmas sikert aratott a lengyel tanárok és diákok körében. A lengyel 

intézmény teljes tanári kara és diákjai megnézték a táncelőadást. A tánc után szívesen és aktívan 

vettek részt a táncházban is. 

  

Őszintén bízunk abban, hogy együttműködésünk gyümölcsöző lesz és diákjainknak 

kölcsönösen lehetőséget biztosítunk a fejlődésre. 



  

Mivel a testvériskolában töltött interkulturális délelőtt a nagyon szívélyes fogadtatás miatt kicsit 

elhúzódott, az első csoportnak nagyon sietnie kellett, nehogy lekéssék a 11:30-kor kezdődő 

múzeumi tárlatvezetést.  

A Rynek Glowny alatti földalatti múzeumban angol nyelvű tárlatvezetéssel nézhettük meg 

a tér alatti régészeti feltárásokat, amelynek köszönhetően számtalan középkori emlékre, 

hétköznapi tárgyra, ruhákra, érmékre, ékszerekre, agyag figurákra bukkantak, és ezenkívül 

egyedülálló középkori átjárókat és alagutakat, vízvezetékrendszert és egy temető romjait is 

felfedezték. A kiállításon multimédiás és audiovizuális eszközök, hologramok, füstgép, 

interaktív érintőképernyők és filmvetítések segítségével nézhettük meg nagyon részletesen a 

feltárt kincseket. 

   

Az első csoport néhány tagja, akik a múzeumban hamarabb végeztek, elmentek megnézni a 

Nemzeti Múzeumban Leonardo da Vinci Hermelines nő c. arcképét. 

Mikor mindegyik csoport megnézte a kiállítást, közösen a Biala Rosa étterem felé vettük az 

irányt, ahol megebédeltünk, ebéd után beszálltunk a buszokba és 15.30-kor hazaindultunk, majd 

éjjel 11 órakor megérkeztünk Debrecenbe. 

Nagyon köszönjük a Wacław Felczak Alapítvány támogatását! 

Debrecen, 2019.03.02. 



 


