
Élménybeszámoló 

Május 13-án délelőtt elindultunk Mikorzynba a lengyelországi testvériskolánkba, ahol a 

vendéglátókkal és Trutnovból, az olasz Bastardóból érkező diákokkal egyhetet töltöttünk egy 

Európai Uniós projekt keretében.  Az utazás ideje röpke 11 óráig tartott, de mire elértük 

testvériskolánkat kiderült, hogy a többiek (olaszok, csehek, lengyelek) már Kaliszban vannak. 

Mialatt utaztunk, ők rövid kirándulást tartottak Kepno városában. Tehát várt ránk még 40 perc 

kocsikázás. Ez már semmiség volt ahhoz a 11 órához képest. Körülbelül este fél 11-kor 

érkeztünk meg a szállásunkra, egy egyházi intézménybe. 

Második nap egészen kora estig egy színdarabot gyakoroltunk közösen egész Lengyelország 

által ismert színészekkel. A darabot május 17-én kellet bemutatnunk. A lényege az volt, hogy 

szövegmentes az előadás, így mindenki érthette. Másnap meglátogattuk Kalisz főterét, majd a 

városházát később pedig a főtemplomot. 15-én átkötöztünk  Mikorzynba. Ott egy parókián 

volt a szállásunk. Következett a magyar est, amit a helyi iskolában kellet tartanunk. Ezen az 

estén adtuk elő a táncunkat, amit rövid prezentáció követett (angol nyelven) Magyarországról, 

iskolánkról, majd Abaúj térségéről. Később magyar játékokkal folytattuk a programunkat. 

Csütörtökön ellátogattunk a több mint félmillió lakost számláló Wroclawba. Ott megnéztünk 

egy színházi előadást majd onnan a főtérre mentünk. Megéheztünk. Kerestünk egy éttermet 

majd egy kiadós ebéd után buszra szálltunk és elmentünk strandra. Összesen 2 órát kaptunk. 

Ez nem túl sok, de elegendő arra, hogy minden csúszdát kipróbáljunk. Aznap este fáradtan 

estünk be az ágyba. Pénteken volt II. János Pál pápa születésnapja. Mivel a helyi iskola az ő 

nevét viseli ünnepséggel, emlékeztek az ő tiszteletére. A reggelt misével kezdtük ezek után 

átmentünk az iskolába majd ott folytatódott az ünnepély. Itt kezdődött az előadásunk, amit a 

külföldi gyerekekkel közösen adtunk elő. Délután megnéztük a helyi múzeumot, amit az itteni 

lakosok régi tárgyaik alkottak. Közben 4 csoportot alkotva fényképeket készítettünk 

Mikorzynról. A mi csoportunk egy kis erdős részhez tartott ahol meglepő épületeket 

fedeztünk fel. Az ember nem is gondolná, hogy egy 1200 fős településen találhat egy 

elhagyatott lovardát, egy régi vodkagyárat és egy kastélyt.



Aznap este várt ránk még egy olasz és egy cseh est ezekben, az előadásokban is táncokat és 

országukat, jellemző prezentációkat láthattunk. Majd minket is belevontak játékaikba, 

táncaikba. Az utolsó napunk hivatalos programja a lengyel otthonok meglátogatása volt. 

Nálunk, fiuknál ez annyiból állt, hogy fociztunk. Később elmentünk ebédelni egy lengyel 

vendéglátónk otthonába. Egy vendégszerető házigazda fogadott minket finom ételekkel és 

még jobb desszerttel. Üres tányérokat hagytunk magunk után majd elindultunk az iskolába. 

Ott az intézmény tanulói előadást tartottak ez volt a lengyel és egyben az utolsó est is. Aznap 

este várt minket egy kis diszkó. Egy búcsú buli féle. Mindenki kitáncolta magát. Mindannyian 

élveztük az utolsó együtt töltött órákat. 

Vasárnap reggel kis csapatunk elindult Magyarország felé. Kuszkó tanár úr állítása tényleg 

bebizonyosodott. Valóban alig akartunk eljönni onnan és a búcsúzkodás csakugyan nehezebb, 

mint az ismerkedés. 

A csapatunk amely részt vett a programban:  

Karsai Réka 

Lencsés Dorottya 

Répási Anna 

Varga Ágota 

Abkorovics Balázs 

Finta Szabolcs 

Hornyák Balázs 

Tóth Gábor 

Kuszkó Sándor 

Kuszkó Dániel 

és a sofőrök: 

Ficsor László 

Nagy Gergő 

 

Tóth Gábor 

 


