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A Leonardo da Vinci program keretén belül utaztunk a lengyelországi Bielsko-Biala nevű városba. A 
program célja az európai országok szakképző iskolái közötti kapcsolat kialakítása, fenntartása és 
megerősítése. A kint eltöltött idő alatt szakmailag sokat tanultunk, gyakorolhattuk a nyelvet, emellett új 
barátságokat is kötöttünk.  

 

2013.04.24. (szerda): 05.00-kor az VM ASZK Bartha 

János Kertészeti Szakképző Iskola épülete elől 

indultunk Budapestre. Fél nyolckor szálltunk fel a 

Keleti pályaudvar ötödik vágányán álló vonatra. A 

vonat áthaladt Szlovákián, a Cseh Köztársaságon, 

végül megérkeztünk a lengyelországi Czehovice-be, 

ahová a szeminárium fő szervezője, Kazimierz Piela és 

Christofer jöttek elébünk. Két autóval elvittek 

bennünket a szállásunkra, a város szélén levő Hotel 

Rekordba, ahol kétágyas szobákban voltunk 

elszállásolva.  19.30-tól ünnepélyes megnyitó volt. A 

megnyitón az iskola igazgatónője, Wanda Czurczak mondott beszédet, majd a Münsterből 

érkezett Johannes Peperhove üdvözölte a cseh, francia, svéd, német és magyar csapatot. 

Összesen 22 diák és 8 tanár vett részt a találkozón. A vacsora különleges lengyel ételekből állt. 

A vacsora után a nemzetiségek ismerkedtek egymással.  

 
 

2013.04.25. (Csütörtök): 05.30-kor keltünk. Reggeli után busszal elvittek minket a társiskolába, 

ahol az Europa-Comenius- kertben minden csapat a szervezők által kijelölt területen kialakította 

az előre elkészített tervek alapján a saját kertjét. A kertépítéshez szükséges növények listáját 

hónapokkal a találkozó előtt leadtuk, így azokat a helyszínen megkaptuk. A beültetések témái az 

országok jelképei, jellegzetességei voltak. Mi a kalocsai és a szegedi szín- és formavilágot vittük 

el Lengyelországba. E két tájegységről származó hímzési motívumokat jelenítettünk meg az 

általunk beépített háromszög alakú területen. 



15.00 órakor előadást hallgattunk a város oktatási rendszeréről, valamint az ottani iskolai 

képzésekről. Ezután a várostól egy ajándékcsomagot kaptunk. Késő délután, a Beskidek 

hegységben lovaskocsiztunk. A hegyek oldalában kisebb csoportokban házak voltak elszórtan. 

Ezután az ottani étterem kertjében, csodálatos környezetben grilleztünk. A marha- és baromfihús 

mellé savanyúságot ettünk, majd közös énekléssel tettük színesebbé az estét.  

 

2013.04.26.(péntek): Délelőtt megnéztük Bielsko Biala jellegzetes részeit. A város 200 ezres 

lélekszámú és sok hasonlóságot mutat Budapesttel. A várost a Bielsko folyó szeli ketté. A 

település fontosabb épületeit mutatták meg nekünk, mint például a Városházát, a Békás házat, 

valamint az óvárosban levő templomokat. A Your garden elnevezésű kertészeti kiállítás 

megnyitója az iskola tornatermében 

délben volt, amelyen beszédet mondtak 

a város, az iskola és az egyház vezetői, 

majd Johannes Peperhove köszöntötte  

az egybegyűlteket. Ezt követően az  

Europa-Comminius- kertet adták át 

ünnepélyesen a nagyközönség számára. 

A kert közepére a német csapat egy 

oszlopot állítatott „Wolbecker Modell” 

felirattal. Ezután a szállodába mentünk, 

majd ebéd után Auschwitzba és 

Birkenauba indultunk Ott magával a 

borzalommal szembesültünk. 

Megdöbbentő és felkavaró élmény volt a 

koncentrációs táborban látni azt, hogy milyen kegyetlen körülmények között éltek az oda 

deportált zsidók, cigányok és politikai foglyok, és hogy hogyan ölték meg és égették el az ártatlan 

emberek, köztük gyerekek százezreit  Késő este értünk haza. 

 
 

 

 



2013.04.27.(szombat): 6.30 kor reggeli volt, ezután Krakkóba indultunk. Útközben megálltunk 

egy Gardenzenter-ben, ahol csodálatos témakerteket láthattunk. Ezekben a kertekben, számtalan 

örökzöldet, évelő növényt és dísz kutat láttunk. A kert két nagyobb részből épült fel. A régebbi 

egy tízéves beépített házrész volt. 

Ott japán, kínai, holland és 

angolkertet csodálhattunk meg. A 

bolt mellett egy ötéves beültetést 

láthattunk. Itt egy tipikus lengyel 

ház volt berendezve, amellett egy 

angol kert, a Télapó domb, az 

Örökzöld hegy és számtalan díszfa 

tette színesebbé a kertet. Krakkóban 

először Egyetem botanikus kertjét 

látogattuk meg. 1783-ban 

alapították, több üvegház is épült 

rajta 1960-tól 1980-ig. A kert 9.6 

ha alapterületű. A botanikus kert 

több fő részből áll, amelyekben 

évelők, vízi- és futónövények, 

valamint páfrányok és ciprusfélék 

díszlettek.  

Old Kazimierzben, az egykori zsidó negyedben, a zsinagóga szomszédságában ebédeltünk, majd 

elektromos autókkal mentünk várost nézni. Számtalan templom és vallási műemlék található a 

városban. A híres Opera épülete lélegzetelállító volt, hisz’ a boltozata aranybevonattal, az 

ablakok keretei pedig díszfaragással voltak ellátva. De ez csak egy volt Krakkó csodálatos 

épületei közül. A város hatalmas terei a múltban is fontos kulturális és gazdasági központok 

voltak. A történelmi látványosságok mellett számtalan pub és kávéház is felbukkant utunk során. 

Késő este értünk haza. Ezután a búcsúest következett. Kazimierz és Johannes ünnepélyes 

záróbeszédet tartott, majd az ajándékok átadása következett. Vacsora közben, a közös 

beszélgetés alatt gyakorolhattuk az angolt is. 

A vendéglátó iskola igazgatója és néhány tanár összegezte a találkozó eredményét és a 

megvalósult célokat, valamint a jövőbeli terveket. Ezt követően átadtuk az ajándékainkat a német 

barátainknak.  

A lengyel szervezők és vendéglátók barátságosan fogadtak bennünket és mindvégig 

segítőkészek, kedvesek voltak velünk 
 

2013.04.28.(vasárnap): Reggel korán indultunk haza. 6.00-kor volt a reggeli, majd kocsival vittek 

ki bennünket a vonatállomásra. Visszafelé sokkal rövidebbnek tűnt az út. E pár nap alatt 

megtanultunk, hogy milyen fontos a nyelvtanulás, hiszen sokat használtuk az addig tanultakat. 

 

 



 
 

Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ebben a programban. Szép élményekkel gazdagodtunk, sok 

szakmai újdonságot láthattunk és tanulhattunk Lengyelországban. 

Köszönjük a szervezők munkáját és a Leonardo programnak a lehetőséget 


