
„Megőrzésre átvettük tőletek….” 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezete (Pemeksz) 
tanulmányutat szervez Lengyelországba 2018. június 21-24-re. 
 
Lengyelország 1918-ban ismét visszanyerte függetlenségét, egységét. Amíg az I. 
világháború vége nekünk a tragédiát (a trianoni békeszerződést) hozta, addig 
Lengyelországban nemzeti ünnepként ülik meg 1918. november 11-ét. 
Sokan nem tudják, de Nagy-Magyarország területéből is részesült Lengyelország, azt 
még kevesebben, hogy ezek a területek semmiképpen nem maradtak volna 
Magyarországé, hanem Szlovákiát (Csehszlovákiát) illették volna. 
Azt gondoltam, érdemes lenne fölkeresni ezt a – tulajdonképpen két – területet, ami a 
zakopanéi „beszögellés” két oldalán helyezkedik el: Árva megyéből, illetve a 
Szepesség pici (mintegy 25 ezer főnyi, 2 Budapestnyi)  területéről van szó.  

 
A lengyel-magyar történelmi kapcsolatoknak ez egy izgalmas, de kevésbé ismert 
témája! Nem akarunk sebeket föltépni, szemrehányást tenni (nincs is miért!), de 
érdekes lehet mindenkinek ezen helyek kultúrájának megismerése. 
Tervem szerint Zakopane lenne a központi helyszín, innen „néznénk szerteszét”.  
 
1. nap Besztercebánya  

 érintésével mennénk fölfelé, az Árva 

völgyében megállnánk egy-egy faluban.   
(Árva várát kihagynám, mert már sokan láttuk.)   



Ezen a napon az Árvától Lengyelországhoz került részeket néznénk meg: 
Felsőzubrica (skanzen),  

  
 Orawka (fatemplom, magyar szentek ábrázolásával) 

 ,  

  
majd Zakopane következik.  



A szálláshelytől függően 
alakul az esti program. Mindez kb. 440 km 
 
2. nap mennénk a szepességi részre: Újterebes  

,  Felső- és 

Alsólápos ,Szepesgyörke   

  

Frigyesvágása  , Bélakorompa, 
Nedec, Czorstyn, Debno. Mindez persze így együtt soknak tűnik, de nem sok! Közel 
vannak egymáshoz, összesen 104 km-t jelez most a térkép. Templomok, várak 



szerepelnek benne. A leghosszabb látogatás Nedec,  

 , illetve Czorsztyn várában lenne

, az egyik a magyar, a másik a lengyel határvár 
volt!  

 Ma a tóvá duzzasztott Dunajec választja el őket.  
Megnéznénk a debnoi templomot, ami a Világörökség része egyébként.   

 
 



3. napra gondoltam gorál kultúra, a zakopanei építészet megismerését: városnézés, a 

Tátra-múzeum, a könyvtár fölkeresése, a „régi templom”  
az „Érdemesek (kiválóak) temetője”  

,   
a jaszczurówkai Jézus Boldogságos Szíve nevezetű fatemplom  

, a legrégibb zakopanei stílusban épült ház, a Willa 

koliba fölkeresése , siklóval fölmegyünk a Gubalówkára

. Ennek egy része szabadprogram keretében történhetne. 



Chocholówba   is jó lenne átmenni, ez egy skanzen-
falu Zakopane mellett. 
 
4. nap délelőtt lehetne az igazi szabadprogram, piacozás, sajtvásárlás stb. 

  
Hazafelé Zsgyár, Poprád felé jöhetnénk, én szívesen megállnék Poprádon, illetve 

annak Szepesszombat nevű városrészén. .  
Utóbbi nap  kb. 400 km. Összesen tehát kb 1000 km megtételét jelenti, ami azért 4  
nap alatt  nem sok! 
 
Nem szoktam sokkal részletesebb ismertetőt írni, hiszen mindenki kedvére 
megnézheti a szakirodalmat, illetve az internetet! A fotók is inkább csak ízelítőt 
adnak, van közte a saját egyesületem fotója is! ☺ Hiszen Ewa és én a legtöbb helyen 
jártunk már, de ez még elmondható néhány állandó utastársunkról. ☺ De az ismétlés a 
tudás anyja – mint tudjuk, nem beszélve a közös élményekről! 
 
Szívesen ajánlok viszont szakirodalmat:  
Farkas Zoltán: Krakkó, Galícia és a Tátra c. útikönyve, több kiadást is megért. 
A Panoráma-sorozat Dél-Lengyelország c. útikönyve (régi, de jó!) 
A legfontosabb: Konrad Sutarski, Domonkos László: Megőrzésre átvéve c., 2009-
ben megjelent könyve, ami kimondottan erről a két területről szól. 
Remélem, a könyvtárakban megvan, ha nincs, akkor sürgősen vegyétek/vetessétek 
meg! 
A lehetséges szálláshely: Helios Hotel, Zakopane. 
A költségekről: az autóbusz kb. 10 ezer Ft lesz az egyesületi tagoknak, a külsőknek 
12 ezer Ft. (Attól is függ, hányan leszünk!) A zloty összege 490.  



Az összeg mindent magában foglal az ebéden kívül: autóbusz, útdíj, parkolás, szállás, 
reggeli, vacsora, belépők, idegenvezető, tolmács (fizetés nélkül), szervezési 
költségek. 
A jelentkezésnél előnyt élveznek a Pemeksz tagjai! 
Remélem, kedvet csináltam az úthoz! Dél-Lengyelországban mindig szívesen látnak 
bennünket. 
Diósd, 2017.11.16.  
 
Bazsóné Megyes Klára szervező 
 
 
 


